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“BRIDGE OVER TROUBLED WATER” – LET’S TALK ABOUT IT!
Self-confidence to Speak English!
by Teacher Mara Natércia

Hello, dear friend! Welcome to DISCOVER CAST – Aqui é MARA
NATÉRCIA, e esse Podcast vai ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para
FALAR INGLÊS, em qualquer lugar e com qualquer pessoa.
Hoje, você vai praticar Inglês comigo em um breve Comentário da música
“BRIDGE OVER TROUBLED WATER” by Paul Simon!

So that you can increase your vocabulary in the English language.
Para que você possa aumentar seu vocabulário na língua inglesa.

And of course, that you can learn to sing this beautiful and auspicious song!
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E, claro, para que você possa aprender a cantar essa linda e auspiciosa
canção!

E, lembre-se que ao final do Episódio, você e eu vamos praticar juntos
Palavras e Frases em Inglês.
Repita sempre em Voz Alta! Speak Loud!!
Você também pode baixar o arquivo PDF deste Episode, veja o Link na
descrição!
Sou Mara Natércia, Professora de Língua Inglesa, Escritora, Internacionalista e
Tradutora. Quero ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para FALAR
INGLÊS!
Então, vamos para mais um EPISODE da SÉRIE SELF-CONFIDENCE TO
SPEAK ENGLISH! > AUTOCONFIANÇA PARA FALAR INGLÊS!.

In some previous Episodes, we talked in detail about the importance of You
studying English using Music as strategy of Learning language.
Em alguns Episódios anteriores, falamos em detalhes, sobre a importância de
Você estudar Inglês, utilizando a Música como estratégia de aprendizagem de
línguas.

And I also taught you a Step by Step to study English Songs with videos.
E, te ensinei também, um Passo a Passo, para você estudar Músicas em
Inglês com vídeos.

Studying English Songs is an excellent way for you to develop Listening and
Speaking skills by internalizing English Phrases.
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Estudar Músicas em Inglês é um excelente caminho para você desenvolver as
habilidades da Audição e da Fala, internalizando Frases em Inglês.

And in today’s Episode you will practice English with me in a Comment of
the song “BRIDGE OVER TROUBLED WATER”!!
E no Episódio de hoje, você vai praticar Inglês comigo, em um breve
Comentário da música “BRIDGE OVER TROUBLED WATER”!! “PONTE
SOBRE ÁGUAS TURBULENTAS”!!

So... Let’s Begin!!
Então... Vamos começar!!

To start our conversation, it is worth mentioning the greatness of the support
and unconditional care which we can clearly see in the entire poem of this song.
Para iniciar nossa conversa, vale aqui ressaltar a grandeza do apoio e cuidado
incondicional, que podemos ver claramente em todo o poema dessa música.

For example, when the poem says: '... when tears are in your eyes ... and times
get rough I will dry them all, I'm on your side ...'
Por exemplo, quando o poema diz: '... quando as lágrimas estão nos seus
olhos ... e os tempos ficam difíceis, secarei todas, estou do seu lado ...'

And, we can see and feel the motivation to sail on by, especially in this part:
‘Your time has come to shine… all your dreams are on their way…’
E, podemos ver e sentir a motivação para seguir adiante, especialmente nesta
parte: 'Chegou a sua hora... todos os seus sonhos estão a caminho ...'
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In this commentary I also want to talk about some interesting observations that I
searched on to enrich our talking about this song ‘Bridge Over Troubled Water’.
Neste comentário, eu também quero falar de algumas observações
interessantes que busquei para enriquecer nossa conversa sobre essa música
‘Ponte sobre águas turbulentas’.

According to the Art Garfunkel official website, “Bridge Over Troubled Water
is a gospel phrase which Paul took from a gospel group.
Segundo o site oficial do Art Garfunkel, “Bridge Over Troubled Water é uma
frase do evangelho que Paul tirou de um grupo gospel.

It was in a Baptist church hymn. He liked the phrase and he used it.
Foi em um hino da igreja batista. Ele gostou da frase e a usou.

The song, which reached Number 1 in 1970, was written by Paul Simon, but it
was Art Garfunkel who sang lead vocal so brilliantly.”
A música, que chegou ao número 1 em 1970, foi escrita por Paul Simon, mas
foi Art Garfunkel quem cantou o vocal principal, de maneira tão brilhante.”

On this other site www.loudersound.com we can see interesting information
about the song ‘Bridge Over Troubled Water’, it says that:
Neste outro site www.loudersound.com podemos ver informações muito
interessantes sobre a música 'Bridge Over Troubled Water', onde diz que:
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“In spring 1969: Bobby Kennedy and Martin Luther King were gone
assassinated. Racial tensions were erupting across the US.
“Na primavera de 1969: Bobby Kennedy e Martin Luther King foram
assassinados. As tensões raciais estavam em erupção nos EUA.

What was a sensitive singer-songwriter like Paul Simon to do, but dig deep, for
some words of solace?
O que um cantor e compositor sensível como Paul Simon faria, além de
procurar algumas palavras de consolo?

As he gazed out across the East River from the window of his New York
apartment, he sang the opening lines he’d had for over a week.
Enquanto olhava do outro lado do rio East, pela janela de seu apartamento em
Nova York, ele cantou as linhas de abertura, que permaneceram durante mais
de uma semana.

‘When you’re weary... feeling small... when tears are in your eyes... I will dry
them all.’
‘Quando você estiver cansado... sentindo-se pequeno... quando houver
lágrimas nos olhos... eu as secarei. ’

MARVELOUS!!!
# And now, REPEAT after me!! SPEAK LOUD!!

1. Sail on silvergirl... sail on by!
2. Your time has come to shine.

6

3. All your dreams are on their way.
4. See how they shine...

5. If you need a friend!

6. I’m sailing write behind.

7. Like a bridge over troubled water...
8. I’ll ease your mind!

Marvelous!!!!
So... dear friend! I hope you have really enjoyed this episode!

E se você é como eu, apaixonado por música, separe um tempo na sua rotina
diária para ouvir e cantar Músicas em Inglês. E, também, comece a criar
comentários em Inglês de suas músicas preferidas.
Inicie com algumas frases e logo você estará escrevendo comentários
interessantes!
Tenho certeza que você vai se surpreender!!!

So, dear friend! That's all for now!!
Então, caro amigo! Isso é tudo por agora.

As I said, I hope you have really appreciated this EPISODE!
Como eu disse, eu espero que você tenha realmente apreciado este
Episódio!
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Lembrando que aqui no Discover Cast, VOCÊ encontra conteúdos que te
ajudarão a ter FLUÊNCIA na Língua Inglesa; aprende as Estratégias de
Estudo e pratica comigo Listening and Speaking!
E a cada Série e Episódio do DISCOVER CAST, VOCÊ vai aperfeiçoar o seu
Inglês, descobrir suas próprias Capacidades Cognitivas, e aprender a fazer
o desbloqueio das crenças limitantes para falar Inglês.
VOCÊ vai treinar sua mente e integrar suas emoções no processo da
aprendizagem. Lembrando que falar é uma ação emocional.

________________________________
Então é isso!
E se você gostou desse EPISODE: Compartilhe com seus amigos e
familiares e acesse www.inglesevoce.com.br para mais conteúdos e
LEMBRE de seguir @inglesevoce no INSTAGRAN, @inglesevoce e
@aprendizagemquantica no FACEBOOK e também no YOUTUBE!
Gratitude for listening!
And I’ll see you in our Next Episode!

